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Értékesítés ár alatt
A februári széldöntés után: még tart a kitermelés

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

H áromszázezer köbméternyi 
fát döntött ki februárban egy 
heves szélvihar a székelyvar-

sági területeken,  amelynek jelentős 
része a helyi Forrásköze Közbirtokos-
sághoz tartozik – tudtuk meg Pál Ele-
mértől, utóbbi szervezet elnökétől. 
Mint mondta, bár korábban 100 ezer 
köbméternyi faanyagra becsülték az 
őket ért kárt, szerencsére az újabb 
felmérések szerint ez kevesebb lett, 
vagyis mintegy 76 ezer köbméter. 
Persze utóbbi adat sem nevezhető tel-
jesen pontosnak, valószínűleg még 
némileg csökkenni fog az említett 
mennyiség.

Halad a kitermelés

Pál Elemér azt is elmondta, hogy si-
került értékesíteniük a faanyag 95 
százalékát, igaz, jócskán áron alul. 
Úgy kell számolni, hogy körülbelül 
száz lejjel adnak kevesebbet a fel-

vásárlók egy köbméter fáért, mint a 
korábbi évben. Eszerint az út mellé 
kitermelt fa 200 lejért kelt el a pia-
con, amit pedig még vágni kell és le 
kell hozni az erdőből, azért 100 lejt 
kérhettek. Hasznosítás szempontjá-
ból azt is el lehet mondani, hogy a 
famennyiség 30 százaléka csak tűzi-
faként értékesíthető.

A kitermelés némileg elhúzódott, 
hiszen nagyjából két hónapig tartott 
a szükséges engedélyek beszerzése, 
de így is sikerült már elszállíttatni a 
faanyag hatvan százalékát. „Fontos, 
hogy mielőbb kitakarítsuk az erdőt, 
hiszen a faanyag minősége napról 
napra romlik, ráadásul a bogarak is 
hamar megtelepednek a kidőlt fák-
ban, ami további károkat okozhat. 
Abban reménykedünk, hogy jövő 
tavaszig sikerül kitermelni a mara-
dékot, bár minden attól függ, hogy 
milyen telünk lesz” – jegyezte meg a 
közbirtokosság elnöke. 

Arra is kitért, hogy a széldön-
téskor annyi fa kidőlt, aminek a 
kivágása kilenc év alatt történhe-
tett volna meg. Éppen ezért ínséges 

időszak elé néz a közbirtokosság, 
vagyis nagyon jól kell gazdálkod-
niuk, mivel sokáig nem lesz lehető-
ségük a megszokott évi mennyiség 
kitermelésére, jó esetben mindösz-
sze annak felére. Ebben az időszak-
ban ugyanis csak az elszáradt vagy 
kidőlő fákat vághatják ki, esetleg 
gyéríthetnek a fi atalabb erdőkben. 

Újraültetik az erdőt

Noha szükség lesz arra, hogy újra-
ültessék az erdőt a kidőlt részeken, 
ezt két-három évig még nem tehetik 
meg, ugyanis meg kell várni, amíg 
eltűnnek a fatörmelékek miatt meg-
jelenő bogarak – magyarázta 
Pál Elemér. Mint mondta, 
remélik, hogy ez idő alatt 
a fák természetesen is sza-
porodni fognak, hiszen 
akkor kevesebb munkát és 
befektetést jelent majd az 
újraerdősítés. A közbirto-
kosságnak egyébként saját 
facsemete-iskolája is van, ahol je-
lenleg nyolcvanezer kis fát nevel-
nek – ezek nagyobb eséllyel meg-
maradnak ültetés után, mint ha 
máshonnan vásárolnának, hiszen 
szokva vannak a helyi időjárási vi-
szonyokhoz. Az újratelepítésekhez 
legalább 200 ezer facsemetére lesz 
szükség, akkor is, ha jól működik a 
természetes szaporulat.

H I R D E T É S

• Mintegy 76 ezer köbméternyi fát csavart ki febru-
árban a heves szélvihar a székelyvarsági Forrásköze 
Közbirtokosság területén, amelynek azóta több mint 
kilencven százalékát sikerült értékesíteni – igaz, jóval 
a megszokott piaci ár alatt. A kitermelés jelenleg is 
folyamatban van.

Továbbra is vörös zónának számít Gyergyószentmiklós
• RÖVIDEN 

Meghosszabbította november 26-áig Gyergyószentmik-
lós vörös zónába való sorolását a Hargita Megyei Vész-
helyzeti Bizottság, mivel változatlanul három ezrelék 
fölött van a fertőzöttségi ráta a városban. „A helyható-
sági választások után újraalakult a helyi vészhelyzeti 
bizottság” – ismertette Csergő Tibor András, Gyergyó-
szentmiklós polgármestere. A pénteki, első bizottsági 
ülésen a közelgő ünnepek kapcsán hoztak döntéseket. 
„Csendesen fognak telni az ünnepek. A hagyományos 
karitatív eseményekre, rendezvényekre vagy tevékeny-
ségekre idén is sor kerül, a járványügyi óvintézkedések 

betartásával, viszont ezek fizikai megnyilvánulásaitól, 
akár szabadtérben, akár zárt helyiségben lennének, 
el kell tekinteni” – mondta az elöljáró. Az újraalakult 
vészhelyzeti bizottságban beszéltek a városi bölcsőde 
működtetéséről, és úgy döntöttek, hogy nem zárják be 
az intézményt. A megbetegedések tekintetében Csergő 
elmondta, hogy változatlanul három ezrelék fölött van 
a fertőzöttségi ráta: a városban az elmúlt két hétben 53 
személynek lett pozitív a koronavírustesztje. Gyergyó-
szentmiklóson kívül vörös besorolást más Gyergyó 
térségi település nem kapott. (Hegyi Zsuzsánna)

A N T A L  E R I K A

M arosvásárhelynek 411 hely ju-
tott a 6500-ból a kezdő orvo-

sok, fogorvosok és gyógyszerészek 
számára, és 14 szakorvosi állás a 
443-ból. Ahogy arról már korábban 
írtunk, a 14-ből egy hely a segesvá-
ri sürgősségin lesz, a többi Hargita 
és Beszterce-Naszód megyékben, 
ahol sürgősségi, házi-, gyerek- és 
fertőzős orvosokra van a legna-
gyobb szükség. A vizsgáról kijövők 
közül többen is úgy válaszoltak a 
Székelyhon érdeklődésére, hogy 
nehéz volt, de bíznak abban, hogy 
sikerül és számukra megfelelő 
kórházban dolgozhatnak rezidens 
orvosként. „Szeretnék Sepsiszent-
györgyre hazakerülni és ott gye-
rekorvosként képezni magam. Na-
gyon remélem, ez sikerülni is fog” 
– mondta egy vizsgázó. Egy másik 
megkérdezett fi atal orvos sürgőssé-

gi szakorvosként szeretné képezni 
magát Marosvásárhelyen. 

A fi atal szakorvosokat a hat egye-
temi központban, illetve az azok 
alárendeltségébe tartozó akkredi-
tált kórházakban képezik. 
Azok, akik Marosvásár-
helyen végezték az egye-
temet, Marosvásárhelyen 
vizsgáztak, hogy az elért 
eredményeik alapján vá-
lasszák ki azt az egész-
ségügyi intézményt, ahol 
rezidenséveiket tölthetik, 
szakmailag képezhetik magu-
kat. Marosvásárhely mellett Hargita 
megyében Csíkszeredában, Székely-
udvarhelyen és Gyergyószentmikló-
son működnek akkreditált kórházak, 
amelyek közül majd választhatnak a 
rezidensvizsgán sikeresen szereplő 
fi atal orvosok. A marosvásárhelyi 
egyetemen idén összesen 658-an vé-
geztek. Közülük az orvosi karon 436, 
a fogorvosin 124, a gyógyszerészetin 
pedig 98 hallgató szerzett diplomát.

Vizsgáztak a fi atal orvosok

A közoktatásban dolgozók több 
mint 56 százalékát tömörítő 

Szabad Tanügyi Szakszervezetek 
Szövetsége (FSLI) a kormányhoz in-
tézett nyílt levelében azt kéri, hogy 
emeljék a pedagógusok bérét a 2022-
re előirányzott szintre. Ugyanakkor 
sugárzás miatti veszélyességi pótlé-
kot is kérnek az online oktatás miatt.

„Arra kérjük önöket, vegyék fi -
gyelembe, hogy a 2020–2021-es tan-
év kezdete óta számos tanintézet a 
második vagy a harmadik forgató-
könyv szerint működött, és az elkö-
vetkező 30 napon, és nem csak, az 
oktatási tevékenység országszerte 
kizárólag az online térben zajlik, 
ami azt feltételezi, hogy a pedagógu-
sok tartósan ki vannak téve az elekt-
ronikus eszközök által kibocsátott 
sugárzásnak” – áll a FSLI által köz-
zétett nyílt levélben. A szakszervezet 
ugyanakkor azt is aláhúzza, hogy a 
tanárok saját költségvetésükből vá-

sárolták meg ezeket az eszközöket, 
amelyeket most a hivatásuk gyakor-
lásához használnak.

A tanügyben dolgozók érdekvé-
delmi szervezetének képviselői úgy 
gondolják, szükséges a 2018/34-es 
számú kormányhatározat módosí-
tása, és abba bele kell foglalni az 
elektronikus eszközöket 
használó pedagógusokat 
megillető pótlékot is. Kérik 
továbbá, hogy a 2021-es évi 
állami költségvetést úgy 
dolgozza ki a kormány, 
hogy abban utaljanak ki 
pénzeket az oktatási miniszté-
riumnak laptopok és táblagépek vá-
sárlására a pedagógusok és a diákok 
számára. Azt is elvárnák emellett a 
kormánytól, hogy a jövő évi büdzsé-
ben az egységes bérezési törvény 
által előírt 2022-es szintre emelje a 
tanügyben dolgozók alapfi zetését. 
(Bálint Eszter)

Sugárzási pótlék a tanároknak?

• Rendkívüli körülmények között, különböző helyszí-
neken szervezték meg vasárnap az orvosok, fogor-
vosok és gyógyszerészek számára a rezidensvizsgát, 
amelyre országosan 6500 helyet és 443 szakorvosi 
állást hirdettek meg.




